


Trygghet, självständighet och frihet är grunden för att skapa det 
jämställda och jämlika samhället.

Den feministiska kampen tar vi tillsammans, framtiden formar vi 
gemensamt. Som kvinna ska du känna dig trygg i hemmet, i samhället 
och i arbetslivet för att du ska kunna leva ett självständigt liv i frihet.

VÄLFÄRD

ARBETSLIV

RÄTT TILL DIN KROPP

Ett feministiskt samhälle bygger på en fungerande 
välfärd av hög kvalitet.

• Mer personal och fler sjukvårdsutbildade inom 
vård och omsorg.

• Förskolor ska finnas i närområdet och ha  
bemanning och storlek på barngrupperna som 
ger barnen trygghet och möjlighet att utvecklas.

• Vinster ska inte vara styrande i välfärden.

En jämställd arbetsmarknad måste bli verklighet.  
Det är en vinst för hela samhället.

• Heltid som norm ska vara en lagstadgad rättighet.
• Avskaffa allmän visstidsanställning som  

anställningsform och avskaffa delade turer.
• Ett arbetsliv fritt från diskriminering och  

trakasserier.

Alla former av exploatering och objektifiering av 
kvinnokroppen måste stoppas.

• Barn ska få vara barn. Rätt till porrfri barndom. 
Nej till barn- och tvångsäktenskap.

• Allt våld och alla övergrepp mot kvinnor måste  
få ett slut. 

• Förbjud sexistisk reklam.



 

Namn:

Adress:

Postnr/Ort:

Telefon:

E-post:

Personnummer:

Ev. önskemål om klubb:

Jag vill bli medlem i S-kvinnor!
Skicka in talongen eller anmäl dig på vår hemsida. 
Vi sparar dina personuppgifter. Läs mer på s-kvinnor.se/bli-medlem

S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer 
klasskamp, kvinnokamp och antirasistisk kamp sida vid sida.

Vi organiserar och utbildar 
medlemmarna för politiskt 
arbete. Vi påverkar samhälls-
debatten och politiska beslut 
utifrån ett jämställdhets-
perspektiv.

Vi arbetar internationellt för 
att stärka kvinnors rättigheter.

Som medlem i S-kvinnor är 
du också medlem i det social-
demokratiska partiet. 

Välkommen som medlem!

www.s-kvinnor.se

facebook.com/skvinnor

@Skvinnor

@skvinnor_morgonbris

Följ oss:



Frankeras ej.
S-kvinnor

betalar
porto.

S-KVINNOR SVARSPOST
Kundnr 110100500
110 00 Stockholm

Var vänlig vik och tejpa!
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